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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 التصاالتتكنولوجيا المعلومات وا
 مشروع  

 )تصميم مواقع الويب( 
 كتاب األنشطة والتدريبات

 الصف الثاني الثانوي
 الفصل الدراسي األول

 

 إعـداد
 د/ طاهر عبد الحميد العدلي

 خبير مناهج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 
 مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية

 منصور أحمد عبد هللاأ/ أحمد 
   وتكنولوجيا المعلوماتكمبيوتر الخبير 

 وجيا المعلوماتلتكنو مادة الكمبيوتر و  تنمية إدارة 
 أ/ محمد يوسف الصادق يوسف

   وتكنولوجيا المعلوماتكمبيوتر الخبير 
 وجيا المعلوماتمادة الكمبيوتر وتكنولتنمية إدارة 

 أ/ أحمد األنصاري السالموني
 وتكنولوجيا المعلوماتكمبيوتر الخبير  

 وجيا المعلوماتلمادة الكمبيوتر وتكنو تنمية إدارة 
 

 مراجعة تربوية

 ر/ ياجبشنا محمر حجازي 
 مركز تطوير المناهج والمواد التعليميةخبير المناهج 

 

 

 مراجعة علمية

 أ/ ماطاء هللا محمر محمر 
 وجيا المعلوماتة الكمبيوتر وتكنولإدارة مادمدير عام 

 

  محمر فهمي ةلا  أ.ر/
  أستاذ الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

 

 تصميم

 عبير محمد أنور محمدأ/ 
   كمبيوتر وتكنولوجيا المعلوماتالخبير     
 وجيا المعلوماتإدارة مادة الكمبيوتر وتكنول  

 
 

 



  
   

2   

 

 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

  

 مقرم  اتكتاب
 

 

 التعليميةة العمليةة على واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا مجال في والسريع المستمر التطور يفرض
 .المتالحقة التكنولوجية التطورات تلك لمواكبة متطورة وأساليب متطلبات
 التةةي والةةر    والفلسةةفة األهةةدا  تحقيةة  إلةةى تهةةد  جديةةدة تعليميةةة مةةداخ  تبنةةى إلةةى دفعنةةا مةةا وهةةو
 الثةةاني للصةةف المةةادة وم شةةرات معةةايير تعكةةس المعلومةةات وتكنولوجيةةا الكمبيةةوتر مةةادة وثيقةةة تضةةمنتها
 الدراسةةية والصةةفو  المراحةة  علةةى والتتةةابع المةةد  مةةن مصةةفوفة إطةةار فةةي اعةةدادها تةةم التةةي الثةةانوي 
 .المختلفة
 بأنواعةة  التفكيةةر ومهةةارات والتعةةاوني واإللكترونةةي الةةذاتي الةةتعلم مهةةارات تنميةةة إلةةى المةةنهج ويهةةد  

نشةةا  لتصةةميم مشةةروعات تنفيةةذ فةةي الطةةالب تعةةاون  خةةالل مةةن المختلفةةة  قةةاموس) تفةةاعلي ويةةب موقةةع وا 
 (.مصور مصطلحات

تطبيةة   باسةةتخدام صةةفحات  تصةةمم لبرنةةامج بةة  يحتةةذ  نمةةوذ  انشةةا  علةةى المشةةرو  فكةةرة تعتمةةد 
(Expression Web،) الترميةةز ولغةةة HTMLبرنةةامج باسةةتخدام إنشةةااها يةةتم بيانةةات قواعةةد ، ويضةةم 

MySQL. 
 مفتوحةة ((PHP برمجةة بلغةة كتابتهةا تمةت جةاهزة أكةواد خةالل مةن البيانةات قواعةد مةع التعام  ويتم
 أي وتطةوير وفهةم الموقةع صةفحات إنشةا  فةي بهةا واالسةتعانة نسخها يمكنك Open Source المصدر

 تنفيذه. في ترغب كود
 خطةةوات جميةةع لتوضةةي  منفةةذة للمشةةرو ، فعليةةة التطبيةة  واجهةةات مةةن صةةور ا الكتةةاب يتضةةمن كمةةا 
 الكتةاب فةي متضةمن  عمليةة وتةدريبات أنشةطة خةالل وذلةك مةن المتعلمةين، لد  المفاهيم وتبسيط العم ،

 .لذلك المخصص
 والمهةارات الحياتيةة والمهةارات المتنوعةة التفكيةر مهةارات تنميةة علةى يحةرص الكتةاب هةذا فةنن وأخيةر ا
 تتةي  لهةم مشةاريع تنفيذهم خالل المتعلمين من لد  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا باستخدام الخاصة
ا  .العملية حياتهم في بدراست  يقومون  ما لتوظيف فرص 

 )وهللا الموف (

 فري  العم 
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 

 
 

                          أساسيات تصميم مواقع الويب :              الوحدة األولي

                               متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع                الوحدة الثانية: 

                                           صفحات موقع "قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور"                 الثالثة: إنشا       الوحدة 
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 أساسبا  تصمبم مااقع اتابب
 

ا على أنفي شنهاب  اتاحرة  ً         بتاقع أن بكان اتةاتب قاري                          :

 .يوضح بعض المفاهيم والمصطلحات العلمية المتقدمة ذات الصلة بالكمبيوتر -1

 امج الكمبيوتر في تنفيذ مهام التعلم.يوظف بر -2

 يوظف خدمات شبكة اإلنترنت في عمليتي التعليم  والتعلم. -3

يمارس عمليات  البحث عن  المعلومات اإللكترونية بكافة صورها المتاحة  -4

 على أجهزة الكمبيوتر وشبكات المعلومات الموثوقة في حل مشكلة.



  
   

6   

 

 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

          العنوان : 

 من خاللتعرضنا لبعض المفاهيم والمصطلحات الهامة الالزمة للتعامل مع قاعدة البيانات 
 صفحة ويب ومعالجة بعض محتوياتها.

 

                                   المناسبة إلكمال العبارات التالية:             اختر اإلجابة          المطلوب:  

 برامج يَسمح مالكها للجميع باستخدامها يطلق عليها: (1)
   .Free Ware -أ

 .Open Source -ب

 .Copy Write -ج

 برامج تُنشر ويُسمح للمستخدمين باالطالع على الكود الخاص بها وتعديله، يُطلق عليها: (2)
 .Free Ware -أ

 .Open Source -ب

 .Copy Write -ج

بع  المعلومات ويظهر بها عنوان يتترك من اليمين إلى اليسفففففففار فقط صففففففف تع ويب تعر   (3)
 مستعر  اإلنترنت تعتبر:برنامج على ومؤثرات صوتيع 

 .Dynamic Web Page -أ

 .Static Web Page -ب

 . Home page -ج

 صففف تع ويب يمكن من خاللها عر  بيانات، ويسفففمح للمسفففتخدا بتعديلها وت ظ البيانات المعُدلع (4)
 ، يطلق عليها ص تع:....في قاعدة البيانات

  .Static -أ

 .Dynamic -ب

 .Home Page -ج

 :وين ذ فيفي معالجع بع  البيانات على ص تع الويب،  المستخدا Scriptكود الـ  (5)
  فقط.جهاز الخادا الُمخزن عليه الموقع  -أ

 .فقطمستعر  اإلنترنت  -ب
 منهما. كل  -ج

 

 

 ( 1) تدريب
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 من أشهرها: ،بلغات كثيرة Scriptيكتب كود  (6)
   .#C -أ

 .HTML -ب

 .PHP -ج

 :اتتطلب منك إدخال اسا المستخدا وكلمع المرور، تعني أنهالتى ص تع الويب  (7)
 .ال يتا إجراء معالجع لبياناتها  -أ

 .Static Web Pageص تع  -ب
 .Databaseتتعامل مع -ج

 يشير إلى جهاز الكمبيوتر: Serverمصطلح  (8)
 ذو المواص ات ال نيع األعلى عن باقي أجهزة الشبكع.  -أ

 األكبر تجًما في الشبكع. -ب
 المتصل بشبكع اإلنترنت. -ج

 يمكن أن يشير إلى: Serverالمصطلح  (9)

 الكمبيوتر األقل في المواص ات ال نيع.جهاز  -أ
 الدور الذي يقوا به جهاز الكمبيوتر في شبكع الكمبيوتر. -ب
 جهاز الكمبيوتر الموجود لدى المدير العاا. -ج

 كمبيوتر يُخزن عليه موقع ويب يطلق عليه:جهاز  (10)

 .Database Server -أ

 .Mail Server -ب

 .Web Server -ج

 طلق عليه:يُ  ،اإللكتروني لشركع ما كمبيوتر يُخزن عليه البريدجهاز  (11)

 .Database Server -أ

 .Mail Server -ب

 .Web Server -ج

 خدا في إنشاء:تتس  HTMLلغع الترميز  (12)

  .Dynamic Web Page -أ

 .Static Web Page -ب

 .PHP Page -ج

 على: PHPتشير إلى  تن يذ كود  PHP.ص تات ويب امتدادها  (13)

  .مستعر  اإلنترنت -أ

 . Clientجهاز العميل  -ب

 .Serverجهاز الخادا  -ج
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 يعني: Publishing web Siteمصطلح  (14)
 نشر موقع على اإلنترنت.  -أ

 .LANنشر ص تات موقع على جهاز كمبيوتر في شبكع كمبيوتر   -ب

 نشر ص تات موقع على اإلنترنت أو على جهاز كمبيوتر في شبكع. -ج

لجميع قامت إتدى الشفففركات بانشفففاء موقع خاص بها إلدارة أعمالها ونشفففرته  (15)
 موظ يها فقط، فان هذا الموقع يعتبر:

  .Local Host -أ

  .Hosting Web Site -ب

 .Host -ج

الففففعففففنففففوان الففففتففففالففففي ألتففففد الففففمففففواقففففع الففففخففففاص بشفففففففففففركففففع مففففا:  (16)

lhttp://www.company.com/index.htm مففن قففراءتففففك لففلففعففنففوان ،

 تا نشره:نالتظ أن هذا الموقع السابق 
  .Local Hostمتليًا  -أ

 .Publishing web Siteعلى اإلنترنت  -ب

 متليًا وعلى اإلنترنت. -ج

ذات العديد من البرامج المجانيع الخاصففففففففع بنظا إدارة قواعد البيانات يوجد  (17)
 منها: العالقات

   .MySQL -أ

 .SQL -ب

 .Access -ج

 هي:من إضافع وتذف وتعديل في التعامل مع البيانات  المستخدمع اللغع (18)
 .SQL -أ

 .HTML -ب

 .Java script-ج

يتيح فيها مطور الموقع و ،طرائق نقل البيانات من ص تع ويب إلى أخرىأتد  (19)
 بع  ص تات الموقع أو كلها، يطلق عليها: ةللمستخدا زيار

  .Password -أ

 .User Name -ب

 . Session -ج

  

http://www.company.com/index.htm
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 

          العنوان:

 XAMPPالحصوووووووول علم نسوووووووخة من برنام   من خالل البحث في اإلنترنت يمكنك

  .وتثبيته 

    :        البرنام         لتثبيت       اآلتية         الخطوات      اتبع       معلمك       اشراف     تحت  

   استتتتتتتتتتتتتتلمتتاح ا الختتة  ا خيلتتةبرتتم ا متتةبتتتتتتتتتتتتتتتتم ثل ث تت  ا ث  تتةخ     ا  بتت   ث  خب  تتة  ا  بتت
  ةإل ل   .

  ره.إ ةقش خعلخك وزخالئك  رخة لح ا لوبل  
  اضغطD-Click  ل  ا خلف xampp-win32-5.6.3-0-VC11-installer.exe 

 

                         بعد ظهور الشاشة التالية:

 

  خالل شاشات المعال  التالية:البرنامج من  تثبيتتابع خطوات 

 

 ،"عر  "شاشع ترتيب 
 ."Next"ثا اضغط على زر  

 

 

 

 

 

 ( 1) نشاط
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

  يد "مكونفات أالشففففففففاشففففففففع التى تد مك لت ما
ناقش  يترغب ف يالبرنامج" الت يارها،) اخت

لمكونففففات  تلففففك ا مع معلمففففك وزمالئففففك 
 المكونففات التيسفففففففتخففدامففاتهففا، ثا تففدد وا

 تختارها.
 

 ... نصيتع 
  Apacheتيارها جميعًا وخاصفففففففع خقا با

  .MySQLو 

  " اضغط زرNext." 
 

 

  اختر المجلد الذى شفففاشفففع تتديد المجلد من
البرنامج فيه، ثا اضففففففغط زر  تثبيتسففففففيتا 

"Next." 
 

 

 

 مامك.. ناقش أظهرت  التي شفففاشفففعادرس ال
متتواهفففا مع زمالئفففك ومعلمفففك وإلى مفففاذا 

 تشير؟
  تؤكد أن البرنامج مجاني ويدعا  الشففففاشففففع

بع  البرامج م توتع المصفففففدر مع إمكانيع 

 .XAMPPتعلا المزيد عن برنامج 

  " اضغط زرNext." 
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

  بففففرنففففامففففج  تففففثففففبففففيففففتعففففنففففد ظففففهففففور شففففففففففاشففففففففففع بففففدء عففففمففففلففففيففففعXAMPP، 

 ".Next، ثا اضغط زر "تثبيتانتظر تتى نهايع ال 

      

 

  البرنامج،  في تثبيتآخر شفففففففاشفففففففع عند ظهور 
اختر الدخول على لوتع التتكا الخاصففع ببرنامج 

XAMPP. 

  " اضغط زرFinish." 
 

 

 

 

 شفففففففففاشفففففففففع لوتففع التتكا لبرنففامج  مع ظهور

XAMPP  تأكد من اختيارApache  واضفففففففغط

 ."Actions" اس ل "Startعلى زر "
 

 كرر الخطوة السابقع مع MySQL. 
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 

 

  :XAMPP                           للتأكد من صحة تثبيت برنام         زمالئك و            ناقش معلمك

  تمل برنامج مستعر  اإلنترنت المتاح على جهازك. 
   اكتب في شريط العنوانLocalhost " واضغط م تاح اإلدخالEnter". 
  :فتظهر الشاشع التاليع 

  

 ."Local Hostأصبح جهازك الشخصي بمثابة جهاز خادم "ميله وتح XAMPPبعد تثبيت 

 

 

كيف تتأكد من صحة تثبيت برنام  

XAMPP ؟ 
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

          العنوان : 

ا شي  جعل جهةزك رقوح ثاو  ا مةاح  XAMPPرستتتتتتة اك نشا ا   تتتتتتةر    ل تتتتتتغ ل ث  ةخ  
Server  ول غ ل ث  ةخ ،Apache   وب  ةخ   ظح إاا ة قوا ا ا ثرة ةMySQL. 

 

    : ب      المطلو  

، ولأاا خن ل تتتتتتتتتتتتتتغ ل ث  ةخج  XAMPP وبم ا لب ح ا مةبتتتتتتتتتتتتتتم ث  ةخ   Run تتتتتتتتتتتتتتغل  
Apache  وMySQL. 
               تنفيذ النشاط: 

  شغل لوتع التتكا الخاصع ببرنامج                               XAMPP   التالية:         الطرائق     بأحد         
 

 :بالشك  التالي  خة Start قةئخم   .1
   املXAMPP Control Panel وبم ا لب ح  أي 
  XAMPPث  ةخ   

   

 

  من نافذة لوتع التتكا الخاصع ببرنامجXAMPP  ن ذ ما هو مشار اليه: 

 

 

 

 

 

 

 

لتشغيل  Startانقر 

Apache  وكذا زر

Start  بجوارMySQL 

 Stopفيظهر على الزر 

 ( 2) نشاط
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

، :XAMPP\Cفي مجلد  control.exe-XAMPPمن ملف  XAMPPكما يمكن تشغيل  .2

 مسار تثبيت البرنامج على جهازك. من اتتأكرمع مراعاة 

        لتشةةةغيل      Apache     امام     Start                                       في بعض األحيان تحدث مشةةةكلة عند النقر على 
                     وتظهر نافذة كالتالي:

 

             مشةغول بواسةطة   ( Port 80 )    08                                     السةطر المشةار الي  يوضة  مشةكلة أن منفذ 
                                                                    تطبي  آخر ويحدث هذا في حالة تثبيت اكثر من خادم على نظام التشغي .

        التالي:       باتبا    apache        لبرنامج           منفذ آخر                             ويمكن ح  هذه المشكلة باختيار 

  افتح ملفhttpd.conf مترر النصوص  فيNotepad بالمسارالموجود و: 
 C :\ xampp\apache\conf 

 :التاليكما بالشكل   
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

  يمكنففففك أيضففففففففففا فتح ملفhttpd.conf  نقر على ل  نففففافففففذة من  Configبففففا

 XAMPP Panel Control   التاليبالشكل  كما: 

 

 فتح الملف تظهر نافذة بعد   notepad-httpd.conf  :كما بالشكل التالي 

 وهو Port  يتددان رقا المن ذ  التاليليهما على الشفففكل إالتظ السفففطران المشفففار 

80. 
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 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 وات ظ الملف. ،81 الرقا إلىغيير تقا ب 

  بعد اعادة تشغيلApache. 
 
 
 

                 ش زمالئك ومعلمك .   ناق 
  نه تا تشغيل أتأكد منApache  81بالمن ذ الجديدPort  :كما بالشكل التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتيقم

 اتجربر

Apache  في

 حات  تطغبل

 ؟ تالحظ ماذا



  
   

17   

 

 اتاحرة األاتى
 أساسبا  تصمبم ماقع اتابب

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 من خالل مستعر  االنترنت XAMPP برنامج تشغيلعند  Port 81الجديد  المن ذ يديجب تتد

http://localhost:81/XAMPP/ 

 كما بالشكل التالي:  

 

 

 

 

  

http://localhost:81/xampp/
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع
 

ا على أنفي شنهاب  اتاحرة  ً         بتاقع أن بكان اتةاتب قاري                          :

تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بسيطة لتوظيفيقترح مشروعات   -1

 في المجاالت الحياتية والدراسية

 تصاالت في تبادل مهام المشروعاتطبيقات  تكنولوجيا المعلومات وااليوظف  ت -2

اج مهام قواعد البيانات( في إنت - والتطبيقات المكتبية)جداول حسابية يوظف بعض البرامج -3

 محددة ضمن مشروعات تعليمية.

 يوظف عدة برامج لحل المشكالت التعليمية والحياتية. -4

 يصمم قاعدة بيانات مناسبة لمشروعه -5

 .PHPيمارس مهارات البرمجة بلغة  -6

 مشروعه. تنفيذ يستخدم بعض تطبيقات االنترنت فى -7

 يصمم صفحات ويب تفاعلية خاصة بمشروعه. -8

 يربط صفحات الويب التفاعلية بقواعد البيانات. -9

 ينتج مشروع باستخدام تطبيقات االنترنت المتقدمة. -10

 ( فى تصميم مواقع لحل مشكلة حياتية.MySQLالمتقدمة ) يوظف قواعد البيانات  -11

 فى انتاج برمجيات وموقع ويب للتعبير عن افكاره. PHPيستخدم لغة البرمجة  -12

 دقة والمصداقية في ضوء معايير محددة.م مواقع ومصادر المعلومات من حيث ال     يقي   -13
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

          العنوان : 

 معالجة برام  من تعلمه لك سوووووووبق ما بتوظيف قم مجموعتك مع وبالتعاون معلمك اشوووووووراف تحت
  .موقع لصفحات مخطط رسم فم والصور الرسومات

 

    :   مثل       مقترح

 .السياحة فم مصرعن موقع  
 .تاريخ مصر عن موقع 
 االستخدام اآلمن لإلنترنت.عن موقع  
 ...... الخ 

 اعرض المخطط علم زمالئك باستخدام برام  العروض التقديمية والوسائط المتعددة:

 حدد صفحات الموقع والغرض من كل صفحة. 
 حدد الصفحات التم تظهر مع كل صفحات الموقع.  

 

 

 

 

 

 ناقش
 المقترح مع معلمك المخطط 

 ومع باقم المجموعات

 

 

 

 

 

 ( 1) تدريب
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

          العنوان : 

 معالجة برام  من تعلمه لك سوووووووبق ما بتوظيف قم مجموعتك مع وبالتعاون معلمك اشوووووووراف تحت
 .المشروع لصفحات مخطط رسم فم والصور الرسومات

 

 اعرض المخطط علم زمالئك باستخدام برام  العروض التقديمية والوسائط المتعددة:

 والغرض من كل صفحة.حدد صفحات الموقع  
 تظهر مع كل صفحات الموقع.  يحدد الصفحات الت 

 

 

 

 ناقش

 علمك المخطط المقترح مع م 

 ع باقم المجموعاتوم

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2) تدريب
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

          العنوان : 

       الطالب:                التالي لبيانات      جدول  ال      ادرس      

 اتتلبفان تايبخ اتمبالر اتمحافظ  شناع اتةاتب اسم اتةاتب

   2460   1/1/2888   اتقاهية   ذكر     محمد
   07007   5/2/1999   الجيزة   أنثى    سما

   32323   3/4/2882   اتقاهية   أنثى      فاطمة
   54545   11/5/2881  اتجبزة   ذكر     يوسف
   65656   6/7/1990   اتطيقب    أنثى    هب 

 

 

 زمالئك ومعلمك فيما يلم:ناقش 

  :Fields     حقول   ال    ، و Records     سجالت   ال  -
 Fieldsحقول ال Recordsسجالت ال

 
 
 

 

           ، من حيث:       ك  حق       خصااص   -
 Field Sizeالحق  حجم  Field Typeالحق  نو   Field Nameالحق  اسم 
 
 
 

  

  ؟                                                 اسم طالب أو اسم المحافظة أو تاريخ الميالد ...إلخ                     الحظ ه  يمكن أن يتكرر   -
 التليفون  تاريخ الميالد المحافظة نو  الطالب اسم الطالب

 غير متكرر متكرر غير متكرر متكرر غير متكرر متكرر غير متكرر متكرر غير متكرر متكرر

          
 

 . ...............Primary key كون حق  مفتاح أساسييصل  أن ي بالجدولالحقول  أي -

 ( 3) تدريب
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 فسر اختياراتك -
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ للجدول مفتاح أساسييقوم بدور  إضافة حق  جديدكيف يمكن  -
 
 
 
 
 

    

 

    

 

 قترحاتك سجل م   

 .وناقشها مع زمالئك ومعلمك

 
 

 

 

 

 



   
   

 

23   

 

 

 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

           العنوان : 
 

 
                                                                جدول "بيانات الطالب"                         جدول "حالة الطالب"                                                          

    رقةةةةةةةةةةةةةةم 
       الطالب

    رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم            التليفون         العنوان        الجنسية تاريخ الميالد     االسم
       الطالب

     الصةةةةةةةةةةف 
        الدراسي

      الةةةةةةةةعةةةةةةةةام 
        الدراسي

       الةةةحةةةةةالةةةةةة 
         الدراسية

      منقول     2816  1 / 2 3       11212        القاهرة      مصري      2888 / 1 / 1     هاني 1
      منقول     2816  3 / 2 4       54663       الجيزة      مصرية     2881 / 2 / 2    أم  2
      منقول     2816  5 / 2 1       99077    قنا      مصري      2882 / 3 / 3     وليد 3
     باقي     2816  6 / 2 2       55009      أسوان      مصرية     2883 / 4 / 4    سمر 4

 
  :                                      ادرس المخطط ، ثم اتبع اإلجراءات التالية

 :الجدولينبين تربط  التيالعالقة  صف -
 
 
 
 ............... ؟حدد حقول الربط لكلى الجدولين  -
 ..................... .................... ،: حيثمن  متماثلينحقلي الربط  -
 :من سجالت كال الجدولين بأمثل العالقة فسر  رأس برأس بين الجدولين عالقةال -

 
 ناقش              

 .زمالئك ومعلمك فم تفسيرك 

  

حقل مفتاح 

 PKأساسي 

حقل مفتاح 

 PKأساسي 

 ( 4) تدريب
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

        العنوان:

 (فصل)جدول                                                          (مدرس)دول ج                                      

 

  :                                      ادرس المخطط ، ثم اتبع اإلجراءات التالية

  العالقة بين الجدولين:صف 
 
 
 
 

 

 

 

 

          فيما يلم:                   ناقش زمالئك ومعلمك

  حددهما. الثانيمن الجدول  بحق يرتبط حق  من الجدول األول: 
.................... ، ........................ 

 

 

 

               كود رااد الفص       الفص           كود الفص                رقم التليفون         العنوان           اسم المدرس           كود المدرس
        
        
        
        

 ( 5) تدريب

 PKحقل مفتاح أساسي 

 FKحقل أجشناي 

 غبي قاال تلتكياي
 PKحقل مفتاح أساسي 
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

          العنوان :

 جدول الصف                                                   جدول الطالب

                                       ادرس المخطط ، ثم اتبع اإلجراءات التالية

  الجدولين.العالقة بين صف 
 
 
 
 

  :        فيما يلي                   ناقش زمالئك ومعلمك

  ا جاول اسح بااOne  ............... ا جاول اسح ، وMany . .................. 
  نخة.باا ا  ة  خن ا جاول   بقل  ل ط بقل خن ا جاول األول 

....................- ........................ 
 201ا بف  قح  أ قةح ا طالب ا خوجوا ن    باا 

  

 

 رقم الصف الشعبة العام الدراسي رقم الطالب     مكان الصف اسم الصف رقم الصف
    181     علمي     2816 3               الدور األول     األول 181
    381     علمي     2816 4                 الدور الثاني       الثاني 281
    181     أدبي     2816 1                 الدور الثالث       الثالث 381

    281     علمي     2816 2       
    281     أدبي     2816 5       
    381     علمي     2816 7       
    381     أدبي     2816 9       
    181     أدبي     2816 18       
    181     أدبي     2816 12       

حقل مفتاح 

 أساسي

PK 

حقل مفتاح 

 PK أساسي

أجشناي حقل 

FK 

 ( 6) تدريب
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

         العنوان :

              جدول المعلمين                                                                                  دول الصف             ج                                              
 

           جدول الربط                                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :                          ، ثم اتبع اإلجراءات التالية           ادرس المخطط

  الجدولينالعالقة بين صف: 
 
 
 
 

 

          فيما يلم:           ئك ومعلمك        ناقش زمال

 .ام   جدول الربط بنموذ  لبعض السجالت 

رقم       مكان الصف اسم الصف رقم الصف
 المعلم

 اسم 
 التخصص المعلم

        كمبيوتر     أحمد 3                الدور األول     األول 181
             لغة إنجليزية    منى 4                  الدور الثاني       الثاني 281
          لغة عربية    أم  1                  الدور الثالث       الثالث 381

        رياضيات    عمر 2        
           تربية فنية     هنا  5        
             تربية رياضية     شرين 6        

 رقم المعلم رقم الصف
  
  
  
  
  
  

فتاح حقل م

 PK أساسي

حقل مفتاح 

 PK أساسي

حقلي يقم اتصف 

ايقم اتمعلم  معًا 

مفتاح أساسي في 

 جرال اتياة

 ( 7) تدريب
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

         العنوان :

  :التالية بالخصااصاعدة بيانات نشا  قإيساعدك  هذا النشاط على 
 dbdictionary  :اسم قاعدة البيانات

 ( خمسة حقول هي:5يضم عدد )، Termsجاول ثرة ة   ةسح  :محتواها 
(ID – Term – Terms – Defe – Picture) 

                    مك الخطوات التالية:                 نفذ تحت اشراف معل  dbdictionary                   إلنشاء قاعدة بيانات 

  ة  ة م ا لة رم: خسل  اا MySQLو Apache ح  غل ث  ةخج   XAMPP غل ث  ةخ   (1)

 
    تتتتتتتتتتتتتت ضط   وان خستتتتتتتتتتتتتتلع    /http://localhost/phpmyadminاالتتب ا ع وان ا لتتة  :  (2)

 اإل ل    ا خلةح  ل  جهةزك.

،  ح امل   غم واجهم ا لطث ق ا ل  ليضتتتلهة    ا ستتتة قم " أ ل  ا  تتتة تتتمDatabasesامل  لثوضب " (3)
لتظهر لك " ا خ ة  إ  هة أ ل  رسة  ا  ة م NEW"،  ح اضغط "Setting Appearanceجزء "

 الشاشة التالية:

 (1) نشاط
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

وفيها يظهر أسماء قواعد البيانات السابق إنشاؤها، وبعد كتابع اسا قاعدة البيانات المراد إنشاؤها وهي 

"dbdictionary وبالضغط على زر ""Create.يتا إنشاء قاعدة البيانات الجديدة " 

  الحظ

ها ضمن قواعد ءظهور اسا قاعدة البيانات التي تا إنشا

 .بالشكلالبيانات السابقع كما 

 

عففلففى قففففاعففففدة الففبففيففففانففففات  Clickوبففففالضفففففففففغففط  (4)

"dbdictionary:وناتها مع مناقشع زمالئك ومعلمك()صف مك " تظهر الشاشع التاليع 
 

 

 

 

 

 

" اكتب اسففففففا جدول البيانات المراد Create table" وتتت "Structureتأكد من اختيار تبويب "

(، 5وليكن ) "Number of Columnsفي ""، ثا ادخل عدد تقول الجدول Termsإنشففففففففاؤه وليكن "

 " لتظهر النافذة التاليع: Goعلى زر " Clickوأخيًرا اضغط 

 

اكتب اسم قاعرة  -2

 Createأشنقي زي  -3 اتجربرة اتاباشنا 

 شنطاء قاعرة اتاباشنا إل

 اتاباشنا قااعر اسماء  -1

 شنطائهاإ ساقاتتي 

 

اسم قاعرة 

 اتاباشنا 

اسم اكتب  -1

 اتجرال

 جرالاتشنطاء اشنقي اتزي إل -3

 عرر اتحقال -2
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 
                   من الشاشة السابقة:

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 " تظهر الشاشع التاليع:Saveبعد الضغط على زر " (5)
 

 

 

 

 

 اسماء

 اتحقال
ةال 

 اتحقل

تستةبع اتكتاا  ااتلغ  اتعياب  حتى 

 شنظام اتتطفبي راخل اتحقل حرر

شناع اباشنا  

 اتحقل

Data Type 

تحفظ 

 اتجرال

 اسم اتجرال -1

عرر  -2

 الااتجر
 اسم اتجرال اتجربراكتب 

 جرالإشنطاء  بتم

  :   الحظ

 .Fieldsجدول البيانات يتكون من حقول  -
ما  وهو DataType"، ونو  بيانات Nameك  حق  البد أن يكون ل  اسةةةةةةةةم وهو ما يجب ادخال  أسةةةةةةةةف  " -

وهو القيمةةة المطلوب إدخةةالهةةا أسةةةةةةةةةفةة   Length"، وحجم أو طول الحقةة  Typeأسةةةةةةةةةفةة  "يجةةب تحةةديةةده 
"LengthValues  وحتى يمكن الكتابة باللغة العربية داخ  الحق  فيجب اختيار نو  التشةةةةةةةةةفير أسةةةةةةةةةف ،"
"Collation". 
لجعله مفتاح أسووواسوووي  Indexمن القائمة المنسووودلة أسوووفل  Primaryيتم اختيار  IDفي حقل    -

Primary key . 

 ."Terms" لحفظ جدول البيانات تحت اسم "Saveاضغط زر " -
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

، وعدد الجداول في قاعدة البيانات Termsوالتي يتضووح فيها اسووم الجدول الذ  تم حفظه باسووم 

 الحالية.
قاعدة البيانات حسوووووووب في  وتحت اشوووووووراف معلمك قم بدنشووووووواء جداول أخر   وبنفس الطريقة
 احتياجاتك. 

 

 :ي"، وذلك كما يلdbdictionaryجدول قاعدة البيانات " Structure  بناءاستعر   (6)

"،  خة نو Structure ل  ز  " Click"،  ح اضغط Terms ةملرة  اسح جاول ا ثرة ة  "
 خوضح  ة  ة م ا لة رم:

 

 

 

 

في جرال  اتحقال أسماء اخصائص

Terms 
اسم 

 قاعرة

 اتاباشنا 

ضاف  حقل إل

 جربر

اسم 

جرال 

 اتاباشنا 
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

       وزمالئك       معلمك      ناقش   ؟      تالحظ      ماذا  .        سابقة  ال    شة    الشا      ادرس

                                   بدراسة  الشاشة السابقة يتضح ما يلي

 " اسا قاعدة البياناتdbdictionary." 

 " اسا جدول البياناتTerms." 
 

 

o " يتتوي جفففدول البيفففانفففاتTerms( 5" على )

 خمسع تقول، يظهر اسمائها وأنواعها وأتجامها.
 
o " تا تعيين تقففلID " م تففاح أسفففففففففاسفففففففي كتقففل

Primary Key. 
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 اتثاشنب اتاحرة 
 متةلاا  امياحل إشنتاج اتمطياع

 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

  تقل والتتكا في خصففففائصففففه من خالل مجموعع األزرار أسفففف ل التقل تسففففتطيع اختيار
 األخير.

 .تستطيع أن تضيف تقل جديد أيًضا وتتديد مكان إضافته في الجدول النشط 

         العنوان :
 

 Terms بالجدول كمبيوتر لمصطلحات سجالت  خمسة ادخ 

 :           وات التالية ط          باتباع الخ

 " اختر جوودول البيووانووات المراد بدخووال بيووانووات فيووهTerms ثم اضوووووووغط ،"Click  علم تبويوب

"Insert" وادخل البيانات في كل حقل أسفل ،"Value." 
 
 
 

 
 

وبنفس الطريقة تسووووتطيع بدخال بيانات في أ  جدول من جداول قاعدة البيانات باسووووتخدام تطبيق 
MySQL.

2 

 

3 

 

1 

 (2) نشاط

 .Insertاختي تاابب  .1

إرخال اتاباشنا  أسفل  .2

Value  تكل حقل. 

اعر إرخال اتاباشنا   .3

 .Goاضغة 
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

  

 ماقع صفحا  إشنطاء

 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" 

ا على أنفي شنهاب  اتاحرة  ً         بتاقع أن بكان اتةاتب قاري                          :

  .            انتاج مشروعه    في           اإللكتروني        التعلم       أدوات        ظف بعض  يو  . 1

  .     تعلمه       محتوى      بناء    في          واالتصاالت           المعلومات           تكنولوجيا         تطبيقات      يوظف  . 2

  .   ويب      موقع       صفحات     بين       الربط    في       الويب       مواقع       إنشاء         تطبيقات     أحد      يوظف  . 3

      ...(.    رة  صو   -     فيديو   –     صوت )          المتعددة         الوسائط       عناصر        معالجة    في            المناسبة           التطبيقات      يوظف  . 4

  .     الويب       مواقع       تصميم    فى            وتطبيقاتها  PHP   و  HTML     لغة       يتعرف  . 5

   (.     تنظيم   –        انتقاء   –       تقييم   –       تحديد )            اإللكترونية           المعلومات    مع         التعامل        مهارات       يمارس  . 6

  .       المشروع       تنفيذ    فى      محدد        بمشروع          المرتبطة            اإللكترونية           المعلومات       مصادر      يوظف  . 7

 PHP      بلغة           والمتعلقة        الخاصة          المعامالت     بعض       يتعرف  . 8

 Switch       وجملة  IF       بجملة        الخاصة        والصيغ          المفاهيم     بعض       يتعرف .9
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

         العنوان :
 

 Test1" Termsإنشا  صفحة ويب باسم "          المطلوب :

 مواصفاتها:" Test1باسم " إنشا  صفحة ويبفى  HTMLاستخدام كود من خالل هذا النشاط  يمكنك 

 " عنوان ص تع مستعر  اإلنترنتMy First Web Page." 

 الكمبيوتر التعليمي" في أول سطر من شاشع مستعر  اإلنترنت. عبارة تظهر" 
 .في السطر الثاني: صورة علا مصر في منتصف الشاشع 
  "في منتصف الشاشع أيًضا. بتجا كبيرفي السطر الثالث عبارة:  "تتيا مصر 
  . في السطر الرابع عبارة: "الص تع الثانيع" في يمين شاشع المستعر 

 

           شراف معلمك ب                                     ولتحقيق ذلك اتبع الخطوات التالية تحت 

 .Notepadبخل ث  ةخ  خب   ا  بوص  (1)
 االب ا اوا ا لة  : (2)

 

 (1) نشاط
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 امتتتتتلتتتتت  و "  تتتتتلتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتح ا تتتتتختتتتت تتتتتلتتتتتتتب، Test1.htmlواختتتتتلتتتتتتتااا "ابتتتتتيتتتتتس ا تتتتتختتتتتلتتتتتف  تتتتتتتةستتتتتتتتتتتتتتتتتتح  (3)
"UTF-8 خن " Encoding  ش ك  ع   ا  بتتتتوص ا ع برم   تتتت ل بتتتتبرح     تتتتة تتتتم ا خستتتتلع   و 

                     كما بالشك  التالي:

 
" خن ستتتتتتتتطح ا خ لب  للع ت  ل جم ل ي ش ا اوا     تتتتتتتتة تتتتتتتتم خستتتتتتتتلع   Test1.htmlا لح ا خلف " (4)

 اإل ل     لظه   خة  ل :

 
 خستتلع     تتة تتم ل   R-Clickإلج اء أي لعا ل، وش ك  ة ضتتغط  HTMLورخ ن استتلع ا   وا   (5)

 " خن ا قةئخم ا خملب ة،  خة  ل :View Sourceاإل ل    وامل  أخ  "    

حدد تشفير 

 الملف
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 

ةضتتغط  ل  خيلةح  خستتلع   اإل ل   ،  ح   تتة تتمأ ا ل  تترط  HTML عا بيس ا لعارال      وا  (6)
F5  ا وضب ل ةنا  ل جم ا لعارال   ل  بيبم. 
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

Test2.htm        العنوان 

 

 " تعرض اآلتي:Test2انشئ صفحة ويب باسم "        المطلوب:

 بم خسلع   اإل ل      وان بي"My Second Web Page". 
 " خب  إن  ةء هللا آخ  ن"    أول سط  خن  ة م خسلع   اإل ل   . ااملوا  ة ة 
  ا ستتتتط  ا  ة  : ضتتتتل بتتتتو ة  لح خبتتتت  وبجوا نة   ة ة "ا بتتتتيبم األو  "    رخ ن  تتتتة تتتتم   

 ".188×  58ا خسلع    ةأل عةا ا لة رم "

                                                                        اسوووترشووود عزيز  الطالب بالمهارات التي اكتسوووبتها في النشووواط السوووابق إلنشووواء صوووفحة 

                                      الويب الثانية باتباع الخطوات التالية:

 نو ....... .و  HTMLا لح ث  ةخ  خب   ا  بوص ا شي سوت لسلماخه     لة م  وا  (1)
  ةقش خ و ة  ا اوا ا لة   خل زخالئك: (2)

 
 االب ا اوا. (3)
 "  ل  سطح ا خ لب.Test2.html"ابيس ا خلف  ةسح واخلااا  (4)
 أسيل  ة م بيس ا خلف. Encoding" خن UTF-8امل  "  (5)

 (2) نشاط
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 ا لح ا خلف  ل  سطح ا خ لب وقرح  ل جم ل ي ش ا اوا     ة م خسلع   اإل ل   : (6)

 

 تا كتابته: يقا بكتابع الغر  من الكود الذ

 الكود الغرض من الكود
........................................................................... 

 ...........................................................................

........................................................................... 

<Title> 

      My Second Web Page 

</Title> 

 <Body> أين يظهر هذا النص؟ ........................................................

 ادخلوا مصر إن شا  هللا آمنين

 شرح الكود :
 فقرة جديدة،  : <P> بداية التا  -
 على شاشة  توسيطتعني محاذاة النص التالي لها   : "align = "Centerخاصية -

 المستعرض                                  

<p align = "Center"> 

 ( اشرح الكود: .................................................................1)

.................................................................................... 

 محاذاة الصورة؟ ........................................( اكم : ما هو تنسي  2)

<img src = "Egypt.jpg" 

height = 50 width = 100> 
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 

         العنوان 
 

  HTMLفي كود  " بالتعدي Test2.html" و"Test1.htmlَعّدل ما يلزم في صفحتي الويب"المطلوب:
 بحيث:            

 " لح اال لقةل إ   ا بتتيبم Test2.html ا ا ضتتغط  ل  ا  ص "ا بتتيبم ا  ة رم"     تتة تتم   "
 ".Test1.htmlخسلع   ا بيبم "

 "   اخ ة رم ا عواة إ   ا بتتتتتتيبم األوTest1.html " إشا لح ا ضتتتتتتغط  ل  بتتتتتتو ة " لح خبتتتتتت "
 ".Test2.htmlأسيل  ة م ا خسلع    لبيبم "

 "  خة  ل :Test1.html ال ا اوا    " (1)

 

 تم وضع النص المراد جعل  ارتباط تشعبي بين بداية ونهاية الكود التالي: -
 >a href = "test2.html"   < الصفحة الثانية       </a> 

 

 (3) نشاط
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 
 "  خة  ل :Test2.html ال ا اوا    " (2)

 
 

 التالي: "Tagالتا "تم وضع كود إدرا  الصورة المراد جعلها ارتباط تشعبي بين بداية ونهاية  -
<a href = "Test1.htm">  
       <img src = "Egypt.jpg" Height=50 Width=100> 
</a> 
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 ". Test2.html" و"Test1.htmlاحفظ التعديالت في الملفين " (3)
نتيجة تنفيذ الكود في شةةةاشةةةة مسةةةتعرض  والحظ" من سةةةط  المكتب lTest1.htmافت  الملف " (4)

 .اإلنترنت
 .سج  مالحظاتك "، ماذا يحدث؟الصفحة الثانيةالتشعبي "رتباط على اإل اضغط   (5)

............................................................................................. 
 

" وتظهر في شةةةةاشةةةةة Test2.htmlبمجرد الضةةةةغط على االرتباط التشةةةةعبي تنتق  إلى صةةةةفحة " (6)
 .المستعرض

" Test1.html" حاول العودة إلى الصةةةةةةةفحة األولى "Test2.htmlمن صةةةةةةةفحة الويب الثانية " (7)
 رتباط التشعبي "صورة علم مصر".بالضغط على اإل 
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

   :       العنوان
 

 " خن مالل لطث قTest2.html" و "Test1.htmlختتتة  لزح    بتتتتتتتتتتتتتتيبل  ا وضتتتب " ال تتت        المطلوب:
            Expression Web  أو ا لعا ل     واHTML :  ب  
 " لح اال لقةل إ   ا بتتيبم Test2.html ا ا ضتتغط  ل  ا  ص "ا بتتيبم ا  ة رم"     تتة تتم   "

 ".Test1.htmlخسلع   ا بيبم "
 األو   " ورخ ن ا عواة إ   ا بتتتتتتتيبمTest1.html " إشا لح ا ضتتتتتتتغط  ل  بتتتتتتتو ة " لح خبتتتتتتت "

 ".Test2.htmlأسيل  ة م ا خسلع    لبيبم "

 .Expression Webبخل ث  ةخ   (1)
،  ح File" خن مالل قةئخم خلف Test2.html" " وTest1.html"ا لح بتتتتتتتتتتتيبل  ا وضب  (2)

"، و    خة ستتتتتتتتتتتثق  لخلف Test1.html، وامل  استتتتتتتتتتتح ا خلف "Openامل  خ هة أخ   لح 
 ".Test2.htmlا  ة   "

 

 

1 

2 

3 

 (4) نشاط
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 بيبل  ا وضب     ة م ا ث  ةخ   خة  ل :لالبس ظهو  اسح  (3)

 

 ".Test2.html" و "Test1.htmlسخةء بيبل  ا وضب "أرظه   (أ)

 
 

لظه   خة  و  ة       تتتتتتتتة تتتتتتتتم  HTMLا بتتتتتتتتيبم ا ل  قخ ة ثم  تتتتتتتتةئهة خن مالل  وا  غم ا ل خ ز  (ب)
(، ورخ ن إج اء أي ل س ق أو لأ    WYSIWYGا خسلع   ونو خة سثق وأ   ة إ ره    مةبرم )

خن أ وا  ا خعلوخة     ا بتتتتيبم خن مالل ا الة م واإلا اه  ستتتتهو م  خة  و     أو إضتتتتة م أي  و 
 للعةخل خل أي ث  ةخ  خعة جم  بوص ونو خة رظه     أ  طم األاوا .

 
 

 Code- Split - Design - بةول ا ضغط  ل  األز ا  ا  ال م ا لة رم: ( )

 
 :........................................................................سجل خالبظةلك

 
   

 أ

 ب
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

                  ناقش زمالئك ومعلمك

 
 

Design  ،يعرض صةةةةةةةةةفحةةة الويةةب كمةةا تظهر في شةةةةةةةةةةاشةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةتعرض اإلنترنةةت 
 Selectيتم تحديده بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  Designو ك  جز  في صفحة الويب في شاشة 

 .الخاص ب  في شاشة الكود HTMLيظهر كود 
Code  رع    وا  غم ا ل خ زHTML .جخرل خ و ة  بيبم ا وضب ا ل  لح   ضهة  

Split  رقسح ا  ة م إ   جزأ ن األول لظه   ره بيبم ا وضب وا جزء األم   رظه   ره
 ا مةص ثهة. HTML وا 

 لظه  بتتتتتتتتتتيبم ا وضب و وا  Split"،  ح اضتتتتتتتتتتغط ز  Test1.htm  تتتتتتتتتتط بتتتتتتتتتتيبم ا وضب األو   " (4)
HTML .ا مةص ثهة 

 :يلزم عخل ا ل ةر ل عث   لع ة ة "ا بيبم ا  ة رم"،  (5)
  لبا انةSelect" ح امل  خن قةئخم إا اه  ،Insert"  أخ "Hyperlink:لظه  ا  ة شة ا لة رم  " 

 

 " امل  اسح ا بيبمTest2.html"  ح اضغط ز  "OK." 
 ل ةر ل تتتتتعث  ب   لظه  ثلون خخ ز، ولبلهة مط، و  ا إثش ك لبتتتتت ح ا ع ة ة "ا بتتتتتيبم ا  ة رم"  (6)

  خة  ل : Code    ة شة  HTML لح لظل ل  وا  Designا ل عث      ة شة   ل ةراإللبا ا 
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 
م ط بتتتتتتتتيبم ا وضب ا  ة رر ل ةر ل تتتتتتتتعث  خن مالل ل  تتتتتتتتإث يس ا ط ضقم  ستتتتتتتتلطرل جعل  لح خبتتتتتتتت   (7)

"lTest2.htm  خل ا لأاا خن ا ضغط  ل  ز ،"Split. 
" أخ  Insert ل  بتتتتتتتتتتتتتتو ة  لح خبتتتتتتتتتتتتتت   لبتتا تتانتتة،  ح امل  خن قتتةئختتم إا اه " Clickاضتتتتتتتتتتتتتتغط  (8)

"Hyperlink:لظه  ا  ة شة ا لة رم  " 

 
 " امل  اسح ا بيبمTest1.html"  ح اضغط ز  "OK." 
 

1 

2 
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 ل ةر ل تتعث  ب    لغ   خر تت  ا يأ ة   ا ا لأ تت    ل هة، و  ا لبا ا إثش ك لبتت ح بتتو ة  لح خبتت   (9)
  خة  ل : Code    ة شة  HTML لح لظل ل  وا  Designا ل عث  أي بو ة ا علح     ة شة   ل ةراإل

 

 ل ةر  ل  اإل Click اضتتتتتتتتتتتتتغط” Test2.html ل ةر ا ل تتتتتتتتتتتتتعث  واال لقةل إ   ا بتتتتتتتتتتتتتيبم " لج بم اإل (10)
ثلوبم ا خيةلرح،  ل لقل إ   ا بتتتيبم  Ctrlا ل تتتعث  "ا بتتتيبم ا  ة رم" خل استتتلخ ا  ا ضتتتغط  ل  خيلةح 

 " ولب ح   طم.Test2.htmlا  ة رم "
 

ة رخ ن ا عواة إ   ا بتتيبم " (11)  ل ةر ا ل تتعث  بتتو ة  لح  ل  اإل Click"، اضتتغط Test1.htmlوأرضتت 
ثلوبتتم ا خيتتةلرح،  ل لقتتل إ   ا بتتتتتتتتتتتتتتيبتتم األو    Ctrlخبتتتتتتتتتتتتتت  خل استتتتتتتتتتتتتتلخ ا  ا ضتتتتتتتتتتتتتتغط  ل  خيلتتةح 

"Test1.html.ولب ح   طم " 
  

  

1 

2 
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

   :       العنوان

 

   Expression Web                       موقع جديد من خالل تطبي        إنشئ        المطلوب:

 
       معلمك:       إطياف                        شنفذ اتخةاا  اتتاتب  تح  

   ا لح ث  ةخ            Expression web 

 اضغط قةئخم            Site  :  خة  ة   ل ا لة                    

 

 

   خوقل جا ا    أخ       امل           New Site 

 لأاا خن ظهو  ا  ة شة ا لة رم  ل   ة م جهةزك                                           .  

 

 

 

 
 
 
 
 

                                اريس اتطاط  اشناقش معلمك ازمالئك.

  خن  ة شة خوقل جا ا                   New Site   مة            امل  خوقل      Empty Site   

  خ بل           location  اسح ا خوقل       االب           dictionary       ا خسة            C:\xampp\htdocs 
 

 (5) نشاط
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 

 

 

 

 

 

 لبا ا اسخه وخ ةن بيظه.          ا لأااخن               بيس ا خوقل خل ا                       

 

  لأاا خن بيس ا خوقل اامل ا خجلا                   ج ب لل ل ا خسة  و                               htdocs.  

 
 ا وض اوز         خسلع                          ة   ل ا لة       ة شة    ة                   رظه  خجلا ا خوقل  خ         Windows Explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلر 

Dictionary 

مساي اشنطاء 

 اتمجلر

يتم عمل  dictionaryبكتابة اسم الموقع 

 مجلد في المسار 

C:\xampp\htdocs 
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

    :       العنوان

    Header.PHP    صفحة      انشئ   ،       معلمك       اشرا      تحت        المطلوب:
   Expression Web        برنامج          باستخدام               
  :   على        تحتوي         الصفحة         مواصفات                        
 .بو ة خ ةس م لظه     ثاارم بيبة  ا خوقل 
 ا خلعةخل خل ا خوقل خن ة ا  بتتتتوص األستتتتةستتتترم ا ل  ستتتت لح  بطهة  بتتتتيبة  ا خوقل  خستتتتة ا 
 ا لجول  ره.    

 .Expression Webبخل ث  ةخ   (1)
 .Splitامل  أسلوب ا ع    (2)
، ورخ  ك اسلمااح مث لك ا سة قم    ا لعةخل خل أبا لطثرقة  لب ض  Bannerاا ه بو ة  (3)

 ا بو   لعا ل ا بو ة بسب ا خطلوب.
 االب ا  بوص ا لة رم أسيل ا بو ة:  (4)
 

        مساعدة.   –                تعدي /حذ  مصطل     –             بحث عن مصطل     –            إدخال مصطل     –        الرايسة 
 

 

 (6) نشاط
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

    :       العنوان

 اإلرتباطات بين إنشةةةةةا  في  Expression Webرنامج تحت اشةةةةةرا  معلمك اسةةةةةتخدم ب        المطلوب:
 وصفحات الموقع الخاصة بك  منها. Bannerالنصوص أسف  صورة             

ة وادرس بلغ Expression Webمن خالل برنامج " Header.phpصفحة " افت  -     أوال   
 الكود التالي مع زمالاك ومعلمك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) نشاط
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 كما يلي: تشعبيرتباط إ وعم   Designالساب  يتم عمل  في نمط التصميم  الكود        ثانيا :

 عث ل تتت ا ل ةر ل ي شخن مالل ا لطث ق ا خستتتلماح باا ا  ص ا خطلوب  header.phpا لح بتتتيبم  -1
 "  خة  ة   لHyperLink ل عث إ ل ةر خن ا قةئخم ا خملب ة امل  " "، ه ونو "ا  ئرسم

 

 

 

 

 

 

 

 

  خة  ة   ل index.phpباا بيبم ا  ا ط ون   -2

 

 قح  عخل  ة م ا  وا ط و قة  خة نو خمطط  لخوقل -3
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 

    :       العنوان

  الكود على تحتوي  dictionary بموقع جديدة ويب صةةةةةفحة انشةةةةةئ معلمك اشةةةةةرا  تحت        المطلوب:
 :التالي             

 
 

 وزمالئك معلمك ناقش

 المكتوب الكود فم

 .الطالب كتاب فم شرحه والسابق

ات ظ الص تع باسا 

 

  

 (8) نشاط
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 

    :       العنوان

  المشةةةار األماكن في PHP كود إدخال في التالية بالشةةةاشةةةة اسةةةتعن معلمك، اشةةةرا  تحت        المطلوب:
 .البيانات قاعدة جدول إلى مصطل  إدخال في تستخدم ويب صفحة إلنشا  وذلك إليها،            

 

 

 (9) نشاط

إرخال كار صفح   -1

Header 

اتخاص  PHPإضاق  كار  -2

ااتياة اقاعرة اتاباشنا  اإضاف  

 مصةلح
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 .Headerإلضة م بيبم  PHPاالب  وا  (1)
 

 
 

 ا خملب  ا لة  : PHP( إضة م  وا 2)
 

<?php 
            include("header.php"); 
    include("connection.php"); 
    if(isset($_POST['Submit1'])) 
  { 
       $term=$_POST['txt_term']; 
      $trans=$_POST['trans']; 
      $defe=$_POST['TextArea1'];  
                  @$file=$_FILES['File1']['name']; 
          $picture="pic/" . $file . " "; 
      mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 
              $query=mysql_query("insert into terms values('','$term','$trans','$defe','$picture')"); 
  } 
?> 
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 

 استخدام الكود التالي أو
 

ضتتتتتتتة م ثرة ة  خبتتتتتتتطلح جا اا مةص ثلبق ق االلبتتتتتتتةل  قة اة ا  PHPإضتتتتتتتة م  وا   ثرة ة  وا 
 وا شي خن مال ه رخ ن لال   أوجه ا قبو     ا اوا ا خملب : 

 بيبم خسلع   اإل ل     ة ع وان: ل   ( ا    بيبم إامةل خبطلح3)
Localhost/dictionary/Add_Term.php 

  ح اضغط  ل  "إضة م".  مامةل خبطلح جا ا( قح ث4)
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 اتصف اتثاشني اتثاشناي –ااالتصاال   اتمعلاما  تكشناتاجبا

 

 اتثاتث اتاحرة 
 "اتمصاي اتكماباتي مصةلحا  قاماس" ماقع إشنطاء صفحا 

 

 

          وإ ىل لقاء
 يف 

 إلفصل إدلرإيس إلثاين
 

 


